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Oddajemy do rąk Czytelników szósty tom wydawnictwa Instytutu Nauk Po
litycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Studia Poli
ticae Universitatis Silesiensis”. Większość opracowań zamieszczonych w niniej
szym zbiorze, podobnie jak w dotychczas wydanych pięciu tomach, to teksty pra
cowników i doktorantów naszego Instytutu. Zostały one pomieszczone w pięciu
grupach tematycznych: „Myśli politycznej”, „Systemów politycznych”, „Komu
nikowania społecznego”, „Stosunków międzynarodowych i integracji europej
skiej” oraz w części zawierającej recenzje, omówienia i w tym tomie dodatko
wo sprawozdania.
W części poświęconej myśli politycznej zostały zamieszczone dwa artykuły.
W pierwszym z nich Jedność kulturowa Europy Środkowej — mit czy rzeczywi‑
stość? Anna Stępień podejmuje ważny temat z punktu widzenia tożsamości kul
turowej Europy Środkowej. Z kolei Dominika Ćwięczek w artykule Historycz‑
ne antecedencje szkockich dążeń autonomicznych i niepodległościowych koncen
truje swoje rozważania wokół historycznych uwarunkowań szkockich dążeń au
tonomicznych i niepodległościowych, które nasiliły się w ostatnich dziesięciole
ciach.
W części poświęconej systemom politycznym zamieszczone zostało opraco
wanie autorstwa Mirona Lakomego, w którym Autor dokonuje zarysu mecha
nizmu decyzyjnego dotyczącego polityki zagranicznej w systemie politycznym
V Republiki Francuskiej.
Marek Mazur i Agnieszka Turska‑Kawa w artykule Kampania prezydenc‑
ka w USA w 2008 roku. Modernizacja i profesjonalizacja kampanii wyborczych
na podstawie analizy kampanii prezydenckiej w USA w 2008 roku starają się
uchwycić dynamikę transformacji w procesie amerykańskiego komunikowania
politycznego oraz trendów globalnych zmian profesjonalizacyjnych w tym za
kresie.
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W części dotyczącej stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej
zamieszczone zostały trzy opracowania. W pierwszym z nich Elementy ciągło‑
ści i zmiany w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych
w okresie administracji Billa Clintona i Georga Walkera Busha Agnieszka Sto
larczyk dokonuje analizy porównawczej najważniejszych celów polityki zagra
nicznej oraz sposobów ich realizowanych w okresie administracji B. Clintona
i G.W. Busha. Z kolei Anna Orlikowska w opracowaniu Ochrona praw człowieka
w Karcie Praw Podstawowych podjęła próbę ukazania znaczenia włączenia Kar
ty Praw Podstawowych do unijnego dorobku prawnego w celu przezwyciężenia
deficytu demokracji w Unii Europejskiej. Agnieszka Grzesiok-Horosz, Autorka
ostatniego artykułu Kognicja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w spra‑
wach polskich dotyczących ochrony własności zamieszczonego w tej części pu
blikacji skoncentrowała się na przedstawieniu najważniejszych spraw polskich
rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
W części ostatniej prezentowanego tomu zamieszczone zostały cztery recen
zje oraz dwa sprawozdania z konferencji naukowych.
Dziękujemy za życzliwe przyjęcie pięciu tomów naszego wydawnictwa, któ
re się dotychczas ukazały, i zapraszamy do współpracy w przygotowaniu kolej
nych tomów periodyku.
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